Till generaldirektör Maria Ågren Naturvårdsverket,
mailat 2013-01-13 kl: 23.15
Jag uppmanar dig att omedelbart avbryta jakten på vargtiken i
Junseleområdet!
Det är med bestörtning jag tagit del av det förhastade beslut du fattat att
avliva den oerhört värdefulla finskryska vargtiken i Junsele. Människor
över hela landet känner vanmakt över helikopterjakten på just denna
varg.
Det är oförsvarligt, ur ett djurskyddsperspektiv, att fortsätta jaga
vargtiken, som redan utsatts för svåra påfrestningar genom upprepade
sövningar och flyttar.
Hanteringen av de vilda djur, som berör hela svenska folket, måste ske
varsamt och med etiska förtecken och i det här fallet ansvarar du, som
myndighetschef för Naturvårdsverket, för att så sker och att vargen tillåts
leva vidare.
Beslutet är också i direkt strid med art- och habitatdirektivet och innebär,
om vargen skjuts, att både Naturvårdsverket och regeringen tappar allt
förtroende när det gäller att förvalta landets sårbara vargstam. Inte bara i
Sverige utan också inför EU-kommissionen som följer den svenska
vargförvaltningen noga.
Motiveringen i beslutet är undermålig och ger starkt intryck av att
Naturvårdsverket fallit till föga för påtryckningar från rennäringen. Att
vargarna funnits i området under minst tre månader och bara tagit tio
renar tyder på att skadorna för renskötseln är väldigt begränsade. I
renskötselns villkor ingår att renarna exponeras för vilda djur och
generösa ersättningar utgår också från samhället.
Det är uppenbart att mycket mer kan göras för att låta denna varg leva än
vad som gjorts. Här står en hel djurarts långsiktiga överlevnad mot en
närings ovilja att anpassa sina driftsformer till en samexistens.
Det är inte acceptabelt eftersom rennäringen bedrivs på över 50 procent
av landets yta. Alla andra näringar måste anpassa sig efter de nya
förhållanden som råder, och vargen är långt ifrån det största hotet mot
rennäringen.
Av dessa skäl ber jag dig, som ansvarig för att vi ska ha en livskraftig
vargstam i Sverige, att omedelbart återkalla beslutet om att skjuta den
finskryska vargtiken.
Med vänlig hälsning
Charlotte Swanstein	
  

